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Utkast til forskrift om prisopplysning for varer og tjeneste
Høringsuttalelse

Landslaget for Offentlige Pensjonister, LOP, slutter seg til at det stilles større krav til
at næringsdrivende som selger tjenester, skal legge ut prislister på hjemmesider, at
prisopplysninger på varer skal være godt synlige, og at det stilles skjerpede krav til
prisopplysninger i fakturaer for en del type tjenester, f.eks for elektrisk kraft. LOP vil
ellers konsentrere uttalelsen om saker som særlig barørerF4dre og pensjonister, dvs
tannhelsetjenester og gravferdstjenester.

Tannhelsetjenester
LOP slutter seg til at det opprettes en elektronisk informasjonsportal for priser på
tannhelsetjenester med den hensikt at forbrukere skal kunne sammenligne priser for
forskjellige tannhelsetjenester. Vi håper at denne vil kunne stimulere til konkurranse
og virke prisdempende. I § 17 foreslås det at den som gir tjenesten uoppfordret skal
gi forbrukeren et skriftlig tilbud over totalprisen dersom den vil overstige 5000 kr.
Summen foreslås hevet fra 2000 kr i nåværende forskrift fordi det i dag syndes mot
denne forskriften, fordi summen er for lav ifølge departementet. LOP mener dette er
en for stor økning av summen, da det er en stor del eldre og pensjonister som har
høye regninger på denne typen tjenester, og som har lave inntekter, og derfor
trenger god forhåndsinformasjon for å planlegge betaling.
Det foreslås også i § 17 at det i pristilbudet skal inntas opplysning om stønad fra
folketrygden, i de tilfelle forbrukeren har krav på slik stønad. LOP har ved flere
anledninger uttalt at det bør innføres gratis tannbehandling for eldre fra en viss alder.
Dette betyr at flere eldre enn i dag bør få dekket tannhelsetjenester over
folketrygden. Tannhelse for eldre bør bli en del av den offentlige helsetjenesten så
snart som mulig. Mange pensjonister kvier seg for disse kostnadene og lider unødig
helsemessig av denne grunn. Vi ber departementet følge opp denne anmodningen
fra vår side.
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Gravferdstjenester
LOP slutter seg til bestemmelsen i 14 om at gravferdsbyråer skal ha prisliste som
bestilleren kan ta med seg, og vi mener at slik liste skal ligge på internett. Etter LOP
sitt syn bør prisopplysningsplikten på byråenes nettsider også gjelde priser på
enkeltprodukter og tjenester i alle prisklasser, ikke bare samlet og enkeltvis for enkel
gravferd. Vi er enige i at priser på enkel dekorasjon med blomster, lys og program
skal tilføyes i prisoverslaget, men at kostnaden for hver enkel del bør spesifiseres.
Byrået skal også, jf § 15, ved kontakt uoppfordret gi bestilleren et skriftlig pristilbud,
og gi opplysninger om muligheten for å søke om behovsprøvd gravferdsstøtte etter
folketrygdloven. Det er nødvendig at bestilleren skal gis rimelig tid til å sette seg inn i
pristilbudet før avtale inngås.
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